
INFORMACJA  

WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO 

 

DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

dotycząca  możliwości głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej                    

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , 

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  

 

I. DEFINICJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: 

 

 Zgodnie z art. 5 pkt. 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 21, poz. 112 ze zm.)  wyborca niepełnosprawny to wyborca o ograniczonej sprawności 

fizycznej, psychicznej, umysłowej lub w zakresie zmysłów, która utrudnia mu wzięcie udziału        

w wyborach. 

 

II. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
  

 Zgodnie z art. 37 a kodeksu  wyborczego wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru 

wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskania informacji o: 

1/ właściwym dla siebie okręgu wyborczym  i obwodzie głosowania; 

2/ lokalach obwodowych komisji wyborczych, dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego; 

3/ warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie 

obwodzie głosowania, którego siedziba jest dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; 

4/ terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 

5/ komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach            

i listach kandydatów; 

6/ warunkach oraz formach głosowania. 

Powyższe informacje przekazują uprawnieni pracownicy Urzędu Gminy  w godzinach  

urzędowania w tym telefonicznie lub w formie drukowanych materiałów informacyjnych 

przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie  elektronicznej. Są one 

przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu  po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia 

(imion) oraz adresu stałego zamieszkania.   

 

III.  GŁOSOWANIE PRZY UŻYCIU NAKŁADKI BRAILLE'A: 
  

 Zgodnie z art. 40a kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny może głosować przy 

użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. 

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy 

niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany 

jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty. 

 

IV. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA: 
  

 Zgodnie z art. 54 kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.             

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. 

Nr 127, poz.721, z póź. zm.) oraz wyborca, który w dniu głosowania ukończył 75 lat, w tym 

również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust.2, i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 



r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 

1440); 

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art 13 ust. 5 ustawy 

wymienionej w pkt 1; 

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej 

w pkt 1; 

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  

6) także osoby o trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje 

zasiłek pielęgnacyjny, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu             

w wyborach, zwanego dalej „pełnomocnictwem  do głosowania”. 

 Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, 

co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie  o prawie do 

głosowania. 

Pełnomocnictwa  do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Gminy upoważnionym 

przez Wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. 

Akt pełnomocnictwa do głosowania  sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Wójta 

Gminy Krzemieniewo, najpóźniej  w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 16 października 

2015 r.  

  Wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, pok. nr 3. 

Do wniosku załącza się: 

1/ pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa – wzór zgody 

na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji; 

2/ kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 

niepełnosprawności, jeśli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał 

ukończone 75 lat; 

3/kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, 

jeśli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający 

pełnomocnictwa. 

 Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo 

dokumentów, danych zawartych  we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, 

z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci 

egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy.  

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 

pełnomocnictwa do głosowania  wskazanym we wniosku.  

Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem 

zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się         

o to  we wniosku. 

 Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa 

następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 

2015 r.  stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy , w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub  

przez doręczenie  takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu 

głosowania. 

 Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, 

jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje 

wygaśnięcie   pełnomocnictwa.  

 

 

 

 

 



   VI KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W   

LOKALU WYBORCZYM. 

 

 Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu 

wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny 

charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu     

w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego         

w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek 

komisji ani mąż zaufania. 

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie 

treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział     

w wyborach oraz o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i kandydatach na senatora. 

 

Ponadto wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu 

wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, 

głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.  

 

 

      VII. OSOBA DO KONTAKTU W URZĘDZIE GMINY KRZEMIENIEWO 

  

 Longina Szulc –Sekretarz Gminy Krzemieniewo – tel. 65 536 92 00 
 

    

            

 

            

Krzemieniewo dnia11 wrzesnia 2015 r.         
 

               Wójt Gminy  
 

 

           /-/ Andrzej Pietrula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


